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A Amorim, líder mundial do mercado de pavimentos com cortiça incorporada, 

define a sua missão como um esforço contínuo para acrescentar valor sustentável 

à cortiça e, como resultado disso, preservar a floresta de sobro, num exemplo 

único de economia verde.

Alinhada com estes valores e inspirada pela Natureza, a Amorim tem vindo a 

produzir pavimentos com a promessa de fornecer um produto de alta qualidade 

e sustentável, assegurando uma melhor qualidade de vida  e simultaneamente 

preservando e protegendo o meio-ambiente.

A inspiração na natureza 
é apenas o começo.

A sustentabilidade é a nossa base.
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Tendo como principais valores o respeito pela natureza e o      

bem-estar, a Amorim conseguiu alcançar uma notável pegada de 

carbono negativa em todo o seu processo produtivo, ajudando a 

reduzir o Potencial de Aquecimento Global.

Os pavimentos Amorim são o resultado mais 
puro de um modelo de Economia Circular 
que transforma desperdícios e rolhas 
usadas num produto de valor e sustentável.

01. 
Sustentável por Natureza

Nenhuma árvore é danificada ou cortada 

durante o processo de extração da 

cortiça; o Montado retém 5x mais CO2 da 

atmosfera, ajudando a reduzir o Potencial de 

Aquecimento Global (PAG).

Ambiente

A indústria da cortiça promove o 

povoamento de áreas em risco de 

desertificação; a extração da cortiça é 

uma atividade que atravessa gerações. 

Impacto Social

A floresta de sobro cria emprego direto 

na indústria da cortiça, bem como 

emprego indireto noutras indústrias.

EconomiaEcono m ia Circula
r

Na

scida de um
a

A Amorim é uma 
marca de Impacto 

Positivo.
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02. 
Processo 

Produtivo 
Verde

Biomassa
O pó da cortiça resultante das 

linhas de produção é aspirado 

e conduzido até silos, onde é 

queimado, para gerar energia 

através de biomassa. 65% da nossa 

energia provem do pó da cortiça.

As fábricas estão localizadas a 

poucos quilómetros da floresta.

Distâncias reduzidas

Todos os desperdícios e 

excedentes de cortiça são 

recolhidos, granulados e 

reincorporados no processo 

produtivo, dando origem a uma 

pegada de carbono reduzida.

Reincorporação         
dos desperdícios

03. 
Produtos 
Sustentáveis

A Amorim possui vários certificados de Qualidade do Ar Interior, 

que certificam a não existência de partículas nocivas nos 

nossos produtos, em conformidade com a nossa promessa de 

proporcionar bem-estar em todos os espaços.

O respeito pela natureza está na base da nossa existência. E é por 

isso que é parte da nossa cultura garantir que os nossos processos 

e produtos respeitam os padrões mais elevados na proteção 

ambiental.

Todos os nossos produtos contribuem com pontos para as 

certificações LEED e BREEAM – as certificações americana e 

europeia para construção e projetos sustentáveis.

Qualidade do 
Ar Interior

Performance 
Ambiental

Edifícios 
Sustentáveis
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O uso de uma estrutura multicamada única, que combina as propriedades naturais e 

exclusivas da cortiça com a tecnologia mais avançada, permitiu-nos desenvolver um 

pavimento de qualidade superior, que oferece a combinação perfeita entre beleza, 

conforto e durabilidade.

Reduz o ruído de passos 
até 53%.

O melhor desempenho 
na absorção ao choque.

Resistência ao Impacto

Silêncio

Da natureza para o 
seu espaço especial.
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Sensação de conforto superior, 
mesmo ao andar descalço.

Conforto ao caminhar

Em conformidade com os mais rigorosos padrões de 
qualidade do ar interior, como comprovam os testes 
efectuados a mais de 2000 potenciais químicos.

Qualidade do Ar Interior

Temperatura ideal do pavimento 
durante todo o ano.

Isolamento Térmico Natural
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Core 
Rígido 
de 
cortiça

WISE by Amorim é um produto 
ecologicamente positivo e sem PVC. Com 
uma pegada de carbono negativa, WISE 
tem como base a cortiça, um material 100% 
sustentável. A combinação perfeita entre o
bem-estar e o respeito pela Natureza.

POSITIVO

IM
PACTO
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Core Rígido de cortiça (CRC)

Estabilidade 
dimensional reforçada

De instalação fácil

Preparação mínima do 
subpavimento

Camada integrada de cortiça 
para melhor desempenho

Maior resistência     
ao desgaste

CORE  RÍGIDO DE CORTIÇA SEM PVC

SISTEMA DE ENCAIXE EM ÂNGULO

CONFORTO +

Camada integrada de cortiça

CONFORTO +

Camada de cortiça

VISUAL DECORATIVO

Madeira ou Cortiça

Classe de uso 33

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA SEM PVC

A escolha mais inteligente.

(com sistema de encaixe em 
ângulo com cortiça)

(adequado para áreas 
comerciais)
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Ambiente contínuo

Instalação em 
superfícies amplas 
sem perfis de 
transição

Sem juntas de 
transição entre 
diferentes divisões

A escolha mais inteligente.

(até 300 m² sem perfis de 
transição)
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Resistente à água

Resistente 
à água

De limpeza fácil

A escolha mais inteligente.

(compatível com o uso de 
esfregona)
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A Amorim representa um 
equilíbrio único entre a criação 
de produtos inovadores e 
a proteção do ambiente, 
combinando a tecnologia mais 
avançada com as fantásticas 
propriedades naturais da 
cortiça.

Criado por Humanos, Inspirado na Natureza
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CORE  RÍGIDO DE CORTIÇA SEM PVC

SISTEMA DE ENCAIXE EM ÂNGULO

CONFORTO +

Camada integrada de cortiça

CONFORTO +

Camada de cortiça

DECORATIVO DE CORTIÇA 

Classe de uso 33

SUPERFÍCIE PROTETORA HRT SEM PVC

Solução técnica

Acabamento e Garantia
HRT – HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY
Tecnologia de Elevada Resistência composta por  uma resina de elevada elasticidade 
com nanopartículas, resultando numa superfície natural e flexível com uma superior 
resistência ao desgaste. O acabamento HRT é resistente ao micro risco, previne o 
escurecimento da cor e proporciona uma sensação quente e agradável ao toque, bem 
como é produzido com materiais ambientalmente sustentáveis.

23 33

cork

Solução flutuante 4 lados micro biselados

1225 x 190 x 7mm
48 15/64” x 7 31/64” x 9/32 “

Formatos

As amostras de produto apresentadas nesta coleção foram cortadas de uma peça de maior dimensão, pelo que o decorativo e o sombreado poderão variar ligeiramente.
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Fashionable Grafite

Fashionable Antique White
AA8K001

Fashionable Cement

Fashionable Grafite

AA8L001

AA8M001
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Identity Chestnut

Identity Moonlight

Identity Nightshade

AA3G001

AA2N001

AA2L001
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Identity Moonlight

Originals Shell
AA8E001

Originals Harmony
AA8F001
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Traces Tea
AA4M001
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Traces Spice

Traces Spice
AA4N001
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Cada placa WISE é criada com 
base numa mesma convicção 
profunda.
A convicção de que, para além de 
um conjunto de características, 
o pavimento deve ser totalmente 
sustentável, benéfico para a 
saúde, proporcionando o melhor 
conforto e contribuindo de forma 
positiva para o futuro do planeta.
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Solução técnica

Sem PVC

Solução flutuante 4 lados micro biselados

Acabamento e Garantia
SRT (SUPERIOR RESISTANCE TECHNOLOGY) 
Tecnologia de Resistência Superior que permite uma camada de desgaste 
altamente resistente e SEM PVC, desenvolvida para se adaptar à construção 
multicamadas, com desempenho excelente em áreas de trânsito comercial 
intenso. Proporciona uma sensação superior de conforto, elevada resistência 
mecânica e resistência às manchas.

23 33

Formatos

wood

CORE  RÍGIDO DE CORTIÇA SEM PVC

SISTEMA DE ENCAIXE EM ÂNGULO

CONFORTO +

Camada integrada de cortiça

CONFORTO +

Camada de cortiça

FILME IMPRESSO COM VISUAL MADEIRA

Classe de uso 33

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA SRT 

1225 x 190 x 7mm
48 15/64” x 7 31/64” x 9/32 “

SRT
SUPERIOR RESISTANT

TECHNOLOGY

As amostras de produto apresentadas nesta coleção foram cortadas de uma peça de maior dimensão, pelo que o decorativo e o sombreado poderão variar 
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White Forest Oak
AEUS001

Natural Light Oak

Natural Dark Oak

AEUM001

AEUK001

White Forest Oak
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Beach House
AEUR001
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Barnwood
AEUW001

Beach House
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Treehouse
AEUP001
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Farmhouse

Treehouse
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Contempo Loft

Contempo Ivory

AEUA001

AEUD001
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Contempo Copper

Contempo Rust

AEUB001

AEUC001

Contempo Ivory
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Dark Forest Oak
AEUT001

Chocolate Brown Oak

Chocolate Brown Oak
AEUU001

Mystic Grey Oak
AEUV001
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Solução técnica

Sem PVC

Solução flutuante 4 lados micro biselados

Acabamento e Garantia

23 33

Formatos

wood

CORE  RÍGIDO DE CORTIÇA SEM PVC

SISTEMA DE ENCAIXE EM ÂNGULO

CONFORTO +

Camada integrada de cortiça

CONFORTO +

Camada de cortiça

VISUAL MADEIRA DE IMPRESSÃO DIGITAL

Classe de uso 33

HRT NON PVC PROTECTIVE SURFACE

1225 x 190 x 7mm
48 15/64” x 7 31/64” x 9/32 “

HRT
HIGH RESISTANT TECHNOLOGY

HRT – HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY
Tecnologia de Elevada Resistência composta por  uma resina de elevada elasticidade 
com nanopartículas, resultando numa superfície natural e flexível com uma superior 
resistência ao desgaste. O acabamento HRT é resistente ao micro risco, previne o 
escurecimento da cor e proporciona uma sensação quente e agradável ao toque, bem 
como é produzido com materiais ambientalmente sustentáveis.

As amostras de produto apresentadas nesta coleção foram cortadas de uma peça de maior dimensão, pelo que o decorativo e o sombreado poderão variar ligeiramente.
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American Walnut
ADK1001

Classic Walnut
ADH7001

Classic Walnut

Sherwood Oak
ADK0001
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Manutenção Regular

Soft Cleaner
Este detergente é adequado à limpeza 

semanal ou mesmo diária. Pode ser usado na 

remoção da sujidade, evitando que esta se 

entranhe nos encaixes e na textura de relevo 

regular do produto.

Spray Cleaner
Destinado a limpezas regulares, este detergente 

tem a vantagem de ser pulverizado, o que o torna 

uma solução fácil e rápida para aplicação direta 

no pavimento. É muito eficaz na limpeza de 

sujidade ou manchas de gordura.

Manutenção

Rodapés

Cuidados ideais para 
maior durabilidade
Para manter o seu pavimento nas melhores condições, a Amorim disponibiliza 

um conjunto de produtos auxiliares. Cada produto tem uma função específica 

e destina-se a facilitar ao máximo a manutenção do seu pavimento.

Para o ajudar a criar um interior mais elegante e harmonioso, a Amorim tem 

à disposição perfis de rodapé para complementar o seu pavimento. Crie a 

transição ideal entre as paredes e o pavimento, quer combinando a cor de 

forma exata ou criando contrastes.

Contacte o seu fornecedor para mais informações sobre as referências de 

perfis disponíveis.

A combinação 
perfeita 
para um interior 
agradável
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Método de Teste 
Normalizado

Unidade Valor (Cork HRT) Valor (Wood SRT) Valor (Wood HRT)

Nível de uso Doméstico ISO 10874 Classe Classe 23 Classe 23 Classe 23

Nível de uso Comercial  ISO 10874 Classe Classe 33 Classe 33 Classe 33

Propriedades gerais - EN 16511

Espessura ISO 24337 mm nominal +- 0,25 nominal +- 0,25 nominal +- 0,25

Comprimento ISO 24337 Δ∆  l ≤ 0,5 mm
valor nominal 
 1225 mm

valor nominal 
 1225 mm

valor nominal 
 1225 mm

Largura ISO 24337

∆ Δwavg ≤ 0,10 mm, 
relativo ao valor 
nominal wmax - 
wmin 
≤ 0,20 mm

valor nominal 
190 mm

valor nominal 
190 mm

valor nominal 
190 mm

Esquadria ISO 24337 qmax (mm) ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Retilinearidade medida na camada de superfície ISO 24337 smax (mm/m) ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30

Folgas entre painéis ISO 24337 mm ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Desnível entre painéis ISO 24337 mm ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15

Planura do painel 
(Comprimento - Côncavo / Convexo)

ISO 24337 % ≤ 0,50 / ≤ 1,00 ≤ 0,50 / ≤ 1,00 ≤ 0,50 / ≤ 1,00

Planura do painel (Largura - Côncavo / Convexo) ISO 24337 % ≤ 0,15 / ≤ 0,20 ≤ 0,15 / ≤ 0,20 ≤ 0,15 / ≤ 0,20

Propriedades de Classificação - EN 16511

Resistência ao uso EN 15468, Procedimento B
nº de revoluções 
(voltas)

> 5000 revoluções > 5000 revoluções > 5000 revoluções

Resistência ao impacto [mm]
EN 13329:2006+A1:2008, 
Anexo F

mm ≥ 1600 ≥ 1600 ≥ 1600

Movimento simulado do pé de móvel
EN 424 (testado com pé 
tipo 0) ISO 16581

Sem alterações/
danos visíveis

Sem alterações/
danos visíveis

Sem alterações/
danos visíveis

Resistência a Cadeira com rodízios EN 425
Efeito visual - após
25 000 ciclos

Sem alterações/
danos visíveis

Sem alterações/
danos visíveis

Sem alterações/
danos visíveis

Estabilidade dimensional e encurvamento após 
exposição a calor

EN ISO 23999 % ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15

Propriedades de Segurança - EN14041

Resistência a escorregamento EN 13893 DS DS DS

Emissão de formaldeídos EN 717-1 E1 E1 E1

Teor de pentaclorofenol (PCP) EN 14041. Anexo B % Indetectável Indetectável Indetectável

Condução Térmica EN 12667 W/(mK) 0,111 0,135 0,111

Resistência Térmica EN 12667  (m2K)/W 0,06 0,05 0,06

Ficha Técnica
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Método de Teste 
Normalizado

Unidade Valor (Cork HRT) Valor (Wood SRT) Valor (Wood HRT)

Propriedades Adicionais

Resistência a manchas
EN 438–2: Grupo 1 só 10 
minutos

Grau (a) Grau 5 (b) Grau 5 (b) Grau 5 (b)

Inchamento ISO 24336 % < 1 < 1 < 1

Redução do ruído de impacto EN ISO 10140Δ-3 dB (∆ Lw) 18 15 18

Ruído de passos IHD-W431 dB %
Melhoria da redução 
18,5dB. Diferença de 
ruído 65%

Melhoria da redução 
9,2dB. Diferença de 
ruído 39%

Melhoria da redução 
18,5dB. Diferença de 
ruído 65%

(a) Grau 5 - Sem alterações / Grade 4 - Alterações Ligeiras / Grau 3 - Alterações Moderadas / Grade 2 - Alterações Consideravéis / Grade 1 - Alterações Fortes

(b) Grupo 3: Grau 4
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Em aprovação Em aprovação Em aprovação

A certificação Greenguard ajuda na 
identificação dos produtos e materiais 
para interiores com baixas emissões 
químicas, melhorando a qualidade do 
ar interior onde esses produtos são 
usados. Promove a sustentabilidade 
global, a saúde ambiental e a segurança.

Em janeiro de 2012, a França adotou 
regulamentos para limitar as emissões 
totais de COV nos produtos para a 
construção. Os fabricantes que vendem 
os seus produtos em França devem 
obter uma Classeificação que vai de A+ 
(emissões muito baixas) a C (emissões 
elevadas). O objetivo é melhorar a 
qualidade do ar interior em edifícios 
privados e comerciais.

Em 2003, o Japão adoptou regras que 
limitam as emissões de formaldeído 
dos produtos de construção, por forma 
a melhorar a qualidade do ar interior 
dos edifícios. Deste modo, para que 
esses produtos possam ser vendidos 
no Japão, os mesmos deverão ter ou 
uma certificação F4 estrelas (emissões 
extremamente baixas), ou F3 estrelas 
(baixas emissões), mas neste caso com 
algumas restrições.

Blue Angel é uma certificação voluntária 
que garante que um produto ou serviço
possui elevados standards no que diz 
respeito ao seu impacto ambiental, 
à saúde, e à sua per formance. No 
processo, estes produtos e serviços são 
sempre avaliados ao longo de todo o 
seu ciclo de vida.

A certificação TÜV-PROFiCERT é uma 
marca independente para emissões 
COV  ( VO C )  d o s  p a v i m e n to s .  O s 
resultados provam o cumprimento dos 
critérios de emissão AgBB, regulação 
B e l g a  COV  ( VO C ) ,  c l a s s i f i c a ç ã o 
a c a b a m e n to  M 1 ,  n í v e l  e x e m p l a r 
BREEAM, LEED v4 (fora da América do 
Norte), RAL-UZ120 e certificação Eco 
austríaca (orientação UZ 56).

CE é uma certificação que indica 
que os produtos se encontram em 
conformidade com as normas de saúde,
 segurança e proteção ambiental 
reunindo as condições para serem 
v e n d i d o s  n o  E s p a ç o  E c o n ó m i c o 
Europeu (EEE) .

Em aprovação

Uma Declaração de Produto Ambiental 
é  u m  d o c u m e n to  v e r i f i c a d o  q u e 
especif ica dados ambientais  dos 
produtos, baseando-se na avaliação do 
ciclo de vida e em outras informações 
relevantes, de acordo com a norma 
internacional ISO 14025.
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Amorim Revestimentos S.A

(+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

www.amorimflooring.com
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Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 ..........................................

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ............................................................................

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 ................................................

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .............................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ........................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .......................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 ........................................................

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 .......................................................

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 ................................................................ 

Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 ..............................................

Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860 .......................................................

Amorim Flooring Sweden (+46) 311 077 40 ............................................................

germany.ar.de@amorim.com

info.ar.nl@amorim.com

austria.ar.de@amorim.com

info@amorim.ch

geral.ar@amorim.com

info.ar.es@amorim.com

info.ar.fr@amorim.com

timberman@timberman.dk

krakow@domkorkowy.pl

info.ar.us@amorim.com

info.ar.ru@amorim.com

order.se@wicanders.com 63
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